
w w w . h a m d e l i d a i l y . i r اقتصاددوشنبه 11 مهر 1401   سال هفتم   شماره 62031

طال در آستانه یک بازار صعودی جدید 
است؟

هیچ بحثی وجود ندارد که ســال ۲۰۲۲ یک سال 
چالش  برانگیز برای طال بوده اســت. این فلز گران بها 
به عدم قطعیت ژئوپلیتیکــی مداوم، تورم فزاینده و 

آشفتگی اقتصاد جهانی واکنشی نشان نداده است.
به گزارش ایســنا، با وجود همه مشکالت اقتصادی، 
بازار طال در شش ماه گذشته متوالی افت کرده است. 
اقدام ناامیدکننده قیمت طال، سرمایه گذاران نزولی 
را با قدرت کامل بیرون آورده اســت زیرا احساسات 
منفی به باالترین سطح خود در چهار سال گذشته 
رسیده اســت.این احساســات منفی را می توان در 
عناوین اخیر در بازار فلزات گران بها مشــاهده کرد. 
این هفته تحلیل گــران کاال اظهار کردند که طال از 
اوج خود در ماه مارس در بازار نزولی فنی قرار دارد. 
در همان زمان، تحلیل گران در بازارهای سرمایه نیز 
قیمت طال و نقره خود را برای سال ۲۰۲۳ به ترتیب 
۶ و ۱۱ درصــد کاهش دادند. با ایــن حال، قبل از 
اینکه از طال و نقره چشــم پوشی کنید، مهم است 
که توجه داشته باشید که این احساسات منفی هرگز 
پایدار نبوده است.با پشت سر گذاشتن ماه سپتامبر، 
طال شــش ماه متوالی را از دست داده است. آخرین 
باری که بازار طال شــاهد شــش ماه کاهش بود، از 
آوریل تا ســپتامبر ۲۰۱۸ بود. پس از سپتامبر، این 
فلز گران بها در حال ایجاد یک روند صعودی قوی بود 
که با افزایش قیمت ها به رکورد جدید باالی ۲۰۰۰ 
دالر در هر اونس به اوج خود رسید.سیاســت پولی 
تهاجمی بانک مرکزی ایاالت متحــده، بازده واقعی 
اوراق قرضه را که در ابتدای ســال حدود منفی یک 
درصد بود، به حدود یک درصد رســاند. این به نوبه 
خــود، دالر آمریکا را به باالترین ســطح خود در دو 
دهه اخیر رسانده است و این دو باد مخالف قوی برای 
طال هستند.سیاست پولی فدرال رزرو شروع به ایجاد 
فشار بر اقتصاد جهانی کرده است. تحلیل گران بازار 
خاطرنشان کرده اند که قدرت شدید دالر باعث ایجاد 
عدم تعادل قابل توجهی در بازار ارز جهانی شده است.

بر اســاس کیتکو نیوز، طال هنوز با بادهای معکوس 
بســیاری مواجه اســت اما در این محیط، دیدگاه 
مخالف رو به رشدی وجود دارد که نگهداری مقداری 

طال به عنوان یک پناهگاه امن، منطقی است.

آمارهایوزارتصمتنشانمیدهد؛
رشد 6 درصدی تولید خودرو در نیمه 

نخست 1401
کارخانجات خودروســازی در نیمه نخســت امسال 
موفــق به تولید ۵۱۶ هــزار و ۲۰۶ دســتگاه انواع 
خودروی ســواری، وانت، ون، مینی بوس، میدل باس 
و اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده شدند؛ آماری 
که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۶ درصدی 
نشــان می دهد، البته رشد تولید خودرو کامل ۲۸۴ 
درصدی بوده اســت.به گزارش ایرنا برپایه آمارهای 
رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید 
خودرو سواری در این مدت با رشد یک درصدی به 
۴۴۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه رسید.خودرو سواری بیش 
از ۸۷ درصد تولید خودروســازان را در نیمه ابتدایی 

سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده است.
در این مدت ۵۱ هزار و ۳۴۰ دستگاه وانت تولید شد 

که نشان دهنده رشد ۴۵ درصدی است.
همچنین بیشــترین رشــد تولیــد در ون با ۵۸۳ 
درصد به ثبت رســید. خودروسازان داخلی تا پایان 
شهریورماه یک هزار و ۳۸۶ دستگاه ون تولید کردند.

۴۷۶ دســتگاه مینی بوس و میدل بــاس )افت پنج 
درصدی(، ۵۲۴ دســتگاه اتوبوس و ۱۲ هزار و ۹۱۶ 
دســتگاه کامیونت، کامیون و کشــنده )رشد ۱۸۲ 

درصدی( در مدت یاد شده تولید شد.
به گــزارش ایرنا، ایــن آمارها دربرگیرنــده تولید 

خودروهای کامل و ناقص است.
  سهمخودروســازانازتولید/رشدتولید

خصوصیها
بر پایه این گزارش، گروه صنعتی ایران خودرو با تولید 
۲۲۸ هزار و هشت دستگاه خودرو تا پایان شهریورماه 
عنوان بزرگ ترین خودروساز کشور را از آن خود کرد. 
آمار تولید آبی پوشان جاده مخصوص در هم سنجی با 

پارسال افت ۶ درصدی نشان می دهد.
نارنجی پوشــان جاده مخصوص یا همان گروه سایپا 
نیز با تولید ۲۰۹ هزار و ۳۱۰ دستگاه خودرو )کاهش 
یــک درصدی( به عنوان دومین خودروســاز بزرگ 

کشور باقی ماندند.
با این حال، نکته قابل توجه رشــد چشمگیر تولید 
توسط خودروسازان بخش خصوصی است، به طوری 
که با ثبت رشد ۱۴۰ درصدی تعداد ۷۸ هزار و ۸۸۸ 

دستگاه خودرو تولید کردند.
سهم تولید بخش خصوصی در ۶ماهه ابتدایی امسال 

از هفت به ۱۵ درصد افزایش یافته است.
رشد۲۸۴درصدیتولیدخودروکامل

بررســی آمار تولید، تحویل و تعهــدات خودروهای 
سبک )ســواری و وانت( دو خودروساز بزرگ کشور 
نشــان می دهد تولید خودروهــای کامل در ۶ماهه 
ابتدایی امســال ۳۸۸ هزار و ۸۵۵ دستگاه بوده که 

حاکی از رشد ۲۸۴ درصدی است.
این در حالی اســت که تولیــد خودروهای ناقص با 
کاهش ۸۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته به ۴۱ هزار و ۶۳۳ دستگاه رسیده است.
ایران خودرو و سایپا در همین مدت ۵۱۷ هزار و ۷۳۲ 
دستگاه خودروی ســواری و وانت تحویل مشتریان 
دادند که رشــد ۲۸ درصدی نشــان می دهد. تعداد 
تعهدات معوق این دو خودروســاز چهار هزار و ۵۲۰ 
دستگاه است و آمار خودروهای ناقص انباشته در کف 
پارکینگ آنها به ۲ هزار و ۳۲۵ دستگاه کاهش یافت 

و در آستانه صفر شدن است.

خبر

برگزاری هشتمین همایش بین المللی 
شمس و موالنا با حمایت بیمه سرمد 

 هشتمین همایش بین المللی شمس و موالنا، با حمایت 
بیمه سرمد و با حضور جمعی از مسئوالن فرهنگی ایرانی 
و خارجی در بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، هشتمین 
همایش بین المللی شــمس و موالنا با حضور علیرضا 
دلخوش، معاون وزارت امور خارجه، مسئوالن فرهنگی 
ایرانی و خارجی و اندیشمندان و شمس پژوهان داخلی 
و خارجی، با حمایت شــرکت بیمه سرمد در شهرستان 
خوی برگزار شد. علیرضا دلخوش، معاون همکاری های 
فرهنگی و ســمن های مرکز دیپلماسی عمومی وزارت 
امور خارجه کشــورمان در مراسم افتتاح این همایش، 
چهره های فرهنگی و ادبی ایران را از جمله شمس تبریزی 
و موالنا، موجب پیوستگی فرهنگی ایران با سایر کشورها 
و ملل دانست.معاون همکاری های فرهنگی و سمن های 
مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه خاطر نشان 
کرد: باید از ظرفیت این شــخصیت های فرهنگی، برای 
پویایی فرهنگی و اشــتراکات ملت ها استفاده کرد و با 
اجرای پروژه های فرهنگــی، می توان ظرفیت فرهنگی 
کشور را در دنیا گسترش داد.معاون فرهنگی وزارت امور 
خارجه کشورمان با اشاره به اینکه شهرستان خوی، مدفن 
و خاســتگاه علما و عرفای بزرگ ایرانی و اسالمی است، 
گفت: نیاز اســت زیرساخت گردشگری این شهرستان، 
برای پذیرش بیشتر گردشگران و مهمانان تقویت شود.

هشتمین همایش بین المللی شمس و موالنا، همزمان 
با سالروز بزرگداشــت این دو ادیب و شاعر کشورمان با 
همکاری موسسه تولیت شمس تبریزی، پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی، موسسه پژوهشی حکمت و 
فلسفه و با حمایت شرکت بیمه سرمد، در درالقرار شمس 
خوی به مدت ۲ روز )پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم( 

برگزار شد.

 مدیرعاملبانکدیدرجلسهکمیتهسرمایهگذاری:
روند حرکت مثبت بانک نباید متوقف 

شود
هجدهمین جلسه کمیته ســرمایه گذاری بانک دی با 
حضور مدیرعامل بانک و اعضای این کمیته برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک دی، در ابتدای این جلســه 
گزارشــی از فعالیت های انجام شــده در حوزه سرمایه 
گذاری و اقدامات مالی بانک توسط مدیران مربوطه ارائه 
شــد.مدیرعامل بانک دی در این جلسه با بیان این که 
برای تجهیز منابع ارزان قیمت بانک برنامه ریزی جدی 
انجام شده است، بر لزوم پرستاری از مشتریان ارزنده بانک 
تاکید کرد و گفت: تمام توان ما تا پایان سال بر کاهش 
زیان انباشته و بهبود شرایط مالی بانک متمرکز خواهد 
بود.علیرضا قیطاسی بر لزوم اســتفاده از همه ابزارهای 
مالی قانونی مانند اوراق گواهی سپرده، صندوق امالک 
و مســتغالت، اوراق صکوک و تبدیــل امالک بزرگ به 
امالک کوچک برای تامین مالی بانک تاکید و خاطرنشان 
کرد: حرکت شکل گرفته در بانک دی به منظور تحقق 
شــاخص های مثبت و کلیدی بانکداری نتایج خوبی به 
همراه داشــته و این روند نباید کند شــود.در ادامه این 
جلسه، ضمن طرح دستور جلسه کمیته، پیرامون بندهای 

آن بحث و تبادل نظر شد.

رتبه دوم بانک تجارت در پرداخت وام 
بدون ضامن

 بانــک تجارت از ابتدای بهمــن ۱۴۰۰ تا پایان مرداد 
ماه امســال در شــاخص »پرداخت وام بدون ضامن« 
بــا پرداخت ۶۱ هــزار و دوازده فقره بــه مبلغ جمعا 
بیش از چهار هــزار و ۱۴۵ میلیارد ریال در رتبه دوم 
بین بانک های کشــور قــرار دارد. به گــزارش روابط 
عمومی بانــک تجارت، وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
از اواخــر دی ماه بانک های دولتــی را موظف کرد در 
پرداخت تسهیالت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا 
اعتبارسنجی را مالک پرداخت قرار دهند.به دنبال این 
رویکــرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصاد در ۲۹ 
دی ماه سال گذشته طی بخشنامه ای بانک های دولتی 
را به پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن مکلف کرد 
و در همین راســتا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا 
پایان تیر ماه امســال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ 
میلیون تومان تســهیالت در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ 
فقره تسهیالت توسط بانک های دولتی پرداخت شده 
اســت که این آمار در پایان مرداد ماه با جهشی قابل 
توجه به ۲۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان 
تســهیالت به ۷۰۳هزار و ۴۶۰ نفر رسید که تنها در 
یک مــاه ۷ هزار و ۷۴۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان 
رشد داشته است.مطابق گزارش وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، بانک تجارت با پرداخت ۶۱ هزار و دوازده فقره 
به مبلغ جمعا بیش از چهار هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال و 
سهم ۱۸ درصدی از مجموع پرداختی تمامی بانک های 

کشور رتبه دوم را در پرداخت وام بدون ضامن دارد.

بانک و بیمه

همدلی|»قیمت هر متر مربع واحد مســکونی 
در تهران رونــد صعودی دارد امــا با این همه 
رکود در جریان اســت«، این را یکی از فعاالن 
بازار مســکن به »همدلی« می گویــد. به نظر 
می رســد اوضاع بازار مســکن به جایی رسیده 
که حتی وقتی قیمت خانه ای با شــرایط ویژه و 
کمتر از نرخ بازار برای فروش گذاشــته می شود 
هم مشتری پروپا قرصی برای خرید وجود ندارد. 
این را می توان به سادگی از صحبت های فعاالن 
بازار به خوبی فهمیــد؛ »یک خانه با قیمت هر 
متر ۷۵ میلیون تومان در بازار با نرخ ۶۸ میلیون 
تومان برای فروش گذاشته شده اما به دلیل رکود 
بازار هیچ خریــداری وجود ندارد«. گزارش های 
این چنینی بسیاری به دست »همدلی« رسیده 
که همگی حکایت از اوضــاع راکد بازار دارد. به 
نظر می رسد کاهش قدرت خرید همه آن هایی 
که به دنبال خرید خانه هستند به جایی رسیده 
که با وجود تسهیالت و تخفیف های قابل توجه 
مالکان راه به جایی نمی برند. هر چه هســت با 
وجود گزارش های رسیده از رکود بازار، قیمت ها 
همچنان رونــدی صعــودی دارد و رکوردهای 

عجیب ماهی نیست که خبرساز نشود. 
متوسطقیمتخانهدرتهران

در شهریور امسال متوسط قیمت یک متر مربع 
مسکن در شهر تهران، ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه 
ســال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش 
یافته است. گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر 
تهران که از ســوی بانک مرکزی منتشر شده، 
بیانگر این اســت که در شــهریور ماه متوسط 
قیمــت خرید و فروش یــک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامــالت ملکی تهران ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار 
تومان بوده که نســبت به ماه قبل و ماه مشابه 
ســال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش 
دارد.  عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در 
این ماه حدود ۶۰۰۰ فقره بود که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۲.۹ 
و ۲۲.۵ درصد کاهش را نشان می دهد و بررسی 
توزیع تعداد واحدهای مســکونی معامله شده 
در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن 
اســت که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
۲۸.۴ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند.این در حالی اســت که در میان مناطق 
۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر متر خانه 
۸۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان در منطقه یک و 
کمترین آن با ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در 
منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش 
۲۶.۴ درصدی در منطقه یک و ۱۸.۸ درصدی 

در منطقه ۱۸ مواجه شده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در شهریور 
ماه امســال نیز حاکی از آن است که واحدهای 
مســکونی در دامنه قیمتــی ۳۰ تا ۳۵ میلیون 
تومــان به ازای هر متر مربع بنا با ســهم ۱۱.۸ 
درصد بیشترین ســهم از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 
۲۵ تــا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۲ و 

۱۰.۴ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   
اوضاعاجارهخانهدرتهران

از ســوی دیگر، در شــهریور ماه امسال توزیع 
فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر 
اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که 
واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم 
۱۳.۹ درصد بیشــترین سهم از معامالت انجام 

شده را داشته اند.
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر 
اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است 
کــه منطقه ۵ با ۱۴.۴ درصــد از کل معامالت، 
بیشــترین سهم معامالت شهر تهران را به خود 

اختصاص داده است.
عالوه بر این، بررســی شــاخص کرایه مسکن 
اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در 
شهریور ماه امسال نشان دهنده رشدی معادل 
۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نســبت به ماه مشابه سال 

گذشته است.
الزم به توضیح اســت که رشد ماهانه شاخص 
مزبور در شهریور ماه در شهر تهران و کل مناطق 

شهری به ترتیب معادل ۴.۶ و ۴.۷ درصد است.
پیشبینیبازارمسکندرسهسناریو

ســناریوهای مختلفی درباره چشم انداز مسکن 
در ماه های آینده شــنیده می شــود که همگی 

حکایت از این دارد که نرخ دالر در نهایت تعیین 
کننده بهای هر متر مربع خانه می تواند باشــد. 
یک کارشــناس بازار مسکن گفت: »آینده بازار 
مســکن به میزان درآمدهــای ارزی و نوع این 
درآمدها بســتگی دارد که ســه حالت ممکن 
می تواند در نرخ دالر و قیمت مســکن اثرگذار 
باشد«. فرهاد بیضایی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: »وضعیت بازار مســکن در شش ماهه دوم 
سال ۱۴۰۱ به متغیرهایی بســتگی دارد. باید 
ببینیم درآمدهای ارزی افزایش پیدا می کند یا 
نــه. در صورت افزایش از ناحیه نفت خواهد بود 
یا دیگر بخش ها. درست است که عنوان می شود 
بخش مسکن ارتباط مستقیم با تحریم ها ندارد 

اما غیرمستقیم تاثیر می گیرد«. 
وی افزود: »اگر درآمدهای ارزی منجر به ثبات 
قیمت ارز شــود بــازار مســکن می تواند رونق 
غیرتورمی را داشته باشد و زیر نرخ تورم افزایش 
قیمت پیدا کند. اگر بدون درآمدهای ارزی، ثبات 
نرخ ارز را داشــته باشیم رکود مسکن همراه با 
ثبات قیمتی را خواهیم داشــت. احتمال سوم 
یعنی افزایش قیمت ارز با احتمال رشــد قیمت 

مسکن همراه می شود«. 
باشرایطفعلیرکودتداوممییابد

بیضایی تصریح کرد: »بازار مســکن در رکود به 
ســر می برد و در صورت ادامه ی وضعیت فعلی 
رکود مسکن تداوم خواهد داشت. ممکن است 
در مقاطعی رکود تورمی باشد. بعضی وقت ها هم 
با توجه به آرامشی که در بازار وجود دارد رکود 

همراه با ثبات قیمتی رخ می دهد«. 
این کارشــناس بازار مسکن با اشاره به تحوالت 
فصلی ایــن بازار گفت: »در فصل تابســتان به 
دلیل افزایش جابه جایی، تقاضای مصرفی فعال تر 
و بازار اجاره و خریــد و فروش خانه رونق دارد. 

در نیمه دوم ســال جابه جایی فروکش می کند 
و حجم معامالت کاهــش می یابد. اما در بحث 
قیمت ها در حال حاضر بازار منتظر نتایج اثرات 
غیراقتصادی است و مبتنی بر آن سرمایه گذاری 
یا عدم ســرمایه گذاری شــکل می گیرد«. وی 
یادآور شــد: »رشد ارزش دالری مسکن با رکود 
این بخش ارتباط  دارد. اواخر دهه ۸۰ شمسی 
قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۲۰۰۰ 
دالر در هر متر مربع رسیده بود. بعد از آن شاهد 
افت شــدید بازار بودیم و این عدد تا ۷۰۰ دالر 
کاهــش یافت. در دهه ۹۰ تقریبا بین بازه ۷۰۰ 
تا ۱۱۰۰ دالر در نوســان بود. در سال های اخیر 
مجددا روند صعودی به خود گرفت و هم اکنون 

به حدود ۱۴۰۰ دالر رسیده است«. 
بیضایی تاکید کرد: »با توجه به شــرایط فعلی 
توان اقتصادی برای پوشــش قیمت های باالتر 
مسکن وجود ندارد و امکان این که بتوان انتظار 
داشت قیمت خانه بیشتر از این افزایش پیدا کند 
بعید است. در دهه ۸۰ که قیمت دالری مسکن 
رشد چشــمگیری پیدا کرد در اوج درآمدهای 
ارزی بودیم که اثرات بیمــاری هلندی در بازار 
مسکن هم دیده شد. از سوی دیگر بازار مسکن 
دوبی در رکود قرار داشــت و باعث بازگشــت 
سرمایه به کشور شــد. اما االن چنین شرایطی 

وجود ندارد«. 
وی ساخت خانه برای برخی گروه های حمایتی 
در قالــب نهضت ملی مســکن را تایید کرد و 
در عین حال گفت: »این قبیل طرح ها ارتباط 
چندانی با تحوالت بازار مســکن نــدارد. اگر 
دولت در حــوزه امالک برای مســکن برخی 
دهک های پایین برنامه ریزی کند خوب است 
اما سطح مداخله دولت نباید از ۲۰۰ هزار واحد 
فراتر برود«. بیضایی با بیان این که در مســکن 
مهر هم سالیانه حدود ۱۷۰ هزار واحد احداث 
شــد خاطرنشــان کرد: »حدفاصل سال های 
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ کــه دولت درآمدهای خوبی 
داشــت و تحریم نبود ۸۶۰ هزار واحد مسکن 
مهر تحویل داده شــد. یعنی به طور متوسط 
ســالیانه حدود ۱۷۰ هزار واحد به ســرانجام 
رســید«. بنابراین گزارش، متوسط قیمت هر 
متر خانه در مردادماه ۱۴۰۱ در شــهر تهران 
۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع بود که در 
مقایســه با ماه گذشته ۲.۵ درصد و نسبت به 
ماه مشــابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش نشان 
می دهد. طبق اعالم بانک مرکزی مرداد امسال 
همچنین ۷۸۲۵ فقره خرید و فروش مســکن 
در تهران انجام شد که نسبت به تیرماه امسال 
۲۴ درصد کاهش و در مقایسه با مرداد پارسال 
۴۲ درصد افزایش دارد. گزارش شــهریورماه 

هنوز ارایه نشده است. 

براساسگزارشهایمیدانی،باوجودکاهشقدرتخریدخانوارهاورکود،روندقیمتهادربازارمسکنهمچنانصعودیاست

ن نیست کاهش قیمت هم ُمسِکّ

با نهایی شــدن مذاکرات میان ایران و آمریکا 
برای آزاد کردن هم زمان زندانیان دو کشــور، 
هفت میلیارد دالر از منابع ارزی بلوکه شــده 
ایران هم آزاد می شود. خبر آزادسازی پول های 
بلوکه شــده ایران از سوی رســانه نزدیک به 
شــورای امنیت ملی منتشــر شــد. هر چند 
در گزارش نورنیوز مبلغ و کشــور آزادکننده 
مشــخص نبود اما رســانه اصولگرای تسنیم 
خبر آزادسازی هفت میلیارد دالر منابع بلوکه 
شــده را اعالم کرد. داستان اما از سوی برخی 
رسانه ها فراتر از آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران بود .آنطور که گزارش ها نشــان می دهد 
این اتفاق در حقیقت اولین توافق عملی دولت 
بایدن با دولت رئیسی است. این توافق در حالی 
رخ می دهد که کشــوری همسایه مسئولیت 
میانجی گری را بر عهده دارد و البته مذاکرات 
ایران و غرب نیز در روندی کشدار و فرسایشی 
قرار گرفته است. همزمان با انتشار خبری در 
رسانه نورنیوز در خصوص آزادسازی پول های 
بلوکه شده، تسنیم به نقل از سخنگوی سازمان 
ملل از آزادی باقر نمازی از زندان خبر داد. در 
عین حال وکیل سیامک نمازی خبر مرخصی 
موقت موکلــش را در مصاحبه با خبرگزاری 
رویترز تأیید کرد.سیامک نمازی از سال ۲۰۱۵ 
در زندان به سر می برد و به جرم »همکاری با 
دولت های متخاصم« به ۱۰ سال زندان محکوم 

شد.
»استفان دوجاریک«، سخنگوی سازمان ملل 
پیش از این در صفحه توئیتر خود نوشته بود 
که »باقر نمازی« از زندان آزاد شــده و ایران 
را ترک کرده و »ســیامک نمــازی« نیز آزاد 
شــده )اما همچنان در ایران( اســت. بازار ارز 
در روزهای گذشــته با رشد قابل توجه قیمت 
روبرو بود. هر چند بهای هر دالر در صرافی های 
بانکی تغییر چندانی نداشــت اما در بازار آزاد 
قیمت دالر از کانال سی و دو هزار تومان عبور 
کرد و در نیمه کانال ســی و سه هزار تومان 
ایستاد تا مرز روانی دالر در بازار آزاد شکسته 
شود . بسیاری از معامله گران بر این اعتقادند 
که تــداوم مانــدگاری دالر در این محدوده 
قیمتــی می تواند منجر بــه افزایش تقاضا در 
بازار ارز شود. تقاضایی که البته نشات گرفته 

از ورود سرمایه های خرد به بازار ارز است.ایرنا 
در این باره نوشت: در حالی که مذاکرات رفع 
تحریم ها به دلیل عدم اتخاذ تصمیم سیاسی 
از سوی ایاالت متحده آمریکا همچنان بدون 
حصول نتیجه باقی مانده، این کشور مستقل 
از روند مذاکرات هســته ای، در حال پیگیری 
موضــوع آزادی زندانیــان خــود در ایران و 
هم زمان آزادســازی منابع مسدود شده ارزی 
کشورمان در کره جنوبی است.خبرهای رسیده 
حاکی است که طی هفته های اخیر مذاکرات 
فشرده ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه 
درباره آزادســازی هم زمــان زندانیان ایران و 
آمریکا انجام و هفت میلیارد دالر از منابع ارزی 
مسدود شده کشورمان نیز در این چارچوب در 
شرف آزادسازی است.بر این اساس؛ ایران هنوز 
حساب های اعالمی برای انتقال منابع مذکور را 
بنا بر مالحظات بانکی نپذیرفته و حساب های 
جدیدی را به این منظور معرفی کرده اســت.

همچنین استفان دوجاریک سخنگوی سازمان 
ملل مدعی شد باقر نمازی زندانی دوتابعیتی 
از زندان آزاد و ایران را ترک کرده و ســیامک 
نمازی نیز آزاد شــده، اما همچنــان در ایران 

است.
در بیانیه ای کــه دوجاریک به نقل از دبیرکل 
ســازمان ملل متحد منتشــر کرد، گوترش 
از قبــول درخواســت هایش از رئیس جمهور 
اسالمی ایران مبنی بر اجازه خروج باقر نمازی 
برای معالجه در خارج از کشــور تشکر کرده 
است.دبیرکل ســازمان ملل همچنین در این 
بیانیه گفت: خوشحال است که سیامک نمازی 

پسر باقر نمازی از بازداشت آزاد شده است.
وی اضافه کرد: ما به تعامل با مقام های ایرانی 
در مــورد طیفی از موضوعــات مهم از جمله 
وضعیت منطقه ای، توســعه پایــدار و ارتقا و 

حمایت از حقوق بشر ادامه خواهیم داد.
همچنین جارد گنســر وکیل سیامک نمازی 
هم عصر شــنبه به خبرنگار رویترز گفت که 
ســیامک نمازی با مرخصی یــک هفته ای و 
قابل تمدید از زندان ایران خارج شــده است.

به گزارش خبرآنالین، دولت رئیسی از اولین 
ماه های استقرار در پاســتور ، تالش خود را 
برای آزادسازی پول های بلوکه شده آغاز کرد. 

در اولین هفته های اســتقرار دولت سیزدهم، 
دائما اخباری به نقل از مخبر و ســایر مقامات 
این دولت در خصوص آزادسازی قریب الوقوع 
پول های بلوکه شــده ایران منتشر شد. با این 
حال همواره موضــوع در هاله ای از ابهام قرار 
داشت. آبان ماه سال گذشته بود که مصطفی 
قمری وفا، مدیــر روابط عمومی بانک مرکزی 
از »جریان آزادســازی منابع بلوکه شده« داد 
و گفت: »روند تأمین ارز تجاری به صورت روان 
در جریان است و بخشی از این یک میلیارد دالر 
تخصیص یافته به واردات کاالهای اساسی، از 
محل منابعی اســت که به تازگی در  دسترس 
بانک مرکزی قــرار گرفته اســت.« هیچ گاه 
جزییاتی درباره اینکه کشــور آزاد کننده پول 

کدام کشور است اما منتشر نشد.
بــار دیگر در آبــان ماه ســعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه از وجود »منابع 
متعدد« بلوکه شــده پول هــای ایران گفت 
و خبــر داد که این منابع در حال آزادســازی 
هســتند. در اردیبهشت ســال جاری بود که 
خبر آزادســازی چهارصد میلیون پوند از پول 
بلوکه شــده ایران در انگلســتان منتشر شد. 
در همین رابطه محمود عباس زاده مشکینی، 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران 

به خبرگزاری »انتخــاب« گفت، طلب بلوکه 
شــده ایران در بریتانیا با وساطت کشورهای 
همســایه »از مبدا« آزاد شــده امــا هنوز در 
اختیار تهران قرار نگرفته است.او خاطرنشان 
کرد:»حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی انگلستان 
به ما از مبدا آزاد شده است. چندان مشکل به 
مقصد رســیدن را نداریم کما اینکه به مقصد 
هم خواهد رســید. مهم این است که یک کار 
هماهنگ، حقوقی، مستدل و عالمانه را برای 
بازگشــت این پول ها شــروع کرده ایم و دارد 

نتیجه هم می دهد«. 
عباس زاده نقــش میانجی گری عمان را تایید 
کرد . در زمینه دلیل آزادسازی پول های بلوکه 
شــده در انگلستان نیز گمانه هایی مطرح بود. 
امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران اعالم کرده 
بود پرداخت این مبلغ مربوط به بدهی بریتانیا 
درباره خریــد تســلیحات در زمان حکومت 
پیشین ایران بوده و ارتباطی با آزادی زاغری و 
آشوری ندارد.سیگنال ها در خصوص آزادسازی 
پول های بلوکه شده ایران حاال کم کم به بازار 
ارز رسیده اســت دالر دیروز دو کانال در بازار 
آزاد پیشروی کرد. برخی معامله گران معتقدند 
این خبــر می تواند مانند ترمزی برابر رشــد 

قیمت ها عمل کند.
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۷ میلیارد دالر بلوکه شده در راه ایران 


